Nykøbing F. Tennisklub af 1898
VEDTÆGTER

§1. Navn, formål og tilhørssted:
Klubbens navn er Nykøbing F. Tennisklub af 1898 (NFT). Klubbens formål er at udbrede
kendskabet til og færdigheder i tennis. Klubben er hjemmehørende i Guldborgsund
Kommune.
§2. Medlemmer:
Klubben består af såvel aktive som passive medlemmer. Seniormedlemmer er alle over 18 år.
Medlemmer under 18 år er juniorer.
Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen. Bestyrelsen har pligt til, på førstkommende
generalforsamling, at orientere om udnævnelsen.
§3. Kontingent:
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år af bestyrelsen, og
meddeles senest på klubbens ordinære generalforsamling. Udenbys spillere kan opnå
gæstespil mod betaling fastsat af bestyrelsen. Udenlandske gæster kan ligeledes – mod
betaling – fastsat af bestyrelsen – benytte banerne på tidspunkter, der ligeledes besluttes af
bestyrelsen.
§4. Re sta n c er:
Medlemmer, som er i restance med kontingent, kan ekskluderes af klubben, og de kan
derefter først optages igen, når gammelt skyldig kontingent er betalt.
§5. Generalfors a mlin g e n:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Den
ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Stemmeret har
klubbens medlemmer over 16 år, der har været medlem af klubben i 3 forudgående
måneder. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§6. Beslutninger på generalfors a mli n g e n:
På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødtes antal, træffes
eventuelle beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Til ændring af eller tilføjelser til
vedtægterne kræves dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt der
fremsættes krav derom, skal afstemningerne foregå skriftligt.

§7. Indkaldelse til generalforsamling:
Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel ved opslag i klubhuset, bekendtgørelse på
klubbens hjemmeside samt ved udsendelse til medlemmerne via hjemmesiden pr. e-mail, dog pr.
brev for så vidt angår medlemmer, der ikke har e-mail. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, må indsendes til formanden 5 dage før.
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal
afholdes, såfremt 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom over for
bestyrelsen. Indvarsling sker på samme måde, som den ordinære generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Beretning ved formanden.
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter.
10. Valg af revisorer.
11. Evt.
Ved forslag til ændring af vedtægterne, skal dette angives i dagsordenen.
§8. Bestyrelsen:
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der varetager klubbens
interesse såvel internt som eksternt. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling,
og består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Valg: formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis. Formanden på lige
år – kassereren på ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad
gangen, og afgår efter tur med 2 på lige år, og mindst 1 medlem på ulige år.
Generalforsamlingen vælger for 1år ad gangen 1 - 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorer.
Klubbens konti tegnes af formanden eller et af bestyrelsen udnævnt medlem – hver for sig.
Klubben tegnes af formand eller næstformand + ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb/salg af fast ejendom – samt ved stiftelse af lån/kreditter, tegnes klubben dog af hele
bestyrelsen. Beslutningen skal forud være godkendt på en ordinær eller ekstraordinær
indkaldt generalforsamling.
Der påhviler ikke medlemmer personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben.
§9. Protokol:
Over det på generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne passerede, skal der opstilles et
referat, der for generalforsamlingens vedkommende skal underskrives af dirigenten og
bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøderne underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer. Ved formandens forfald indtræder et bestyrelsesmedlem i dennes
sted, og fungerer som klubbens leder.

§10. Re gn s k a b:
Kassereren fører en medlemsoversigt samt specificeret regnskab over klubbens indtægter
og
udgifter. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres af de valgte
revisorer, der til enhver tid kan forlange samtlige bilag og kassebeholdning forevist.

§11. Ek s klu s i o n og karantæne:
Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem, som på en særlig grov
måde har tilsidesat sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsen skal dog forinden have givet det
pågældende medlem adgang til at udtale sig. Afgørelsen skal begrundes, og mindst 4 af
bestyrelsens medlemmer skal have stemt for den.
§12. Ophør af klubben:
Beslutning om klubbens ophør kan kun tages af 2 på hinanden følgende og i den anledning
specielt indkaldte generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.
Beslutningen om ophør skal på begge disse generalforsamlinger vedtages med 2/3 af de
afgivne stemmer. Bestemmelser om afvikling af klubbens forpligtelser, salg af fast ejendom,
og lignende i likvidationstilfælde, tages dog ved simpelt stemmeflertal. Ved opløsning af
klubben, tilfalder klubbens formue almennyttigt formål.

§13. Datering:
Disse vedtægter er senest ændret ved klubbens ordinære generalforsamling den 1. marts 2016.
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Ole R. Johansen, formand

Erik Larsen, næstformand

Ebbe Bruun, kasserer
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